
Extramine fiirklarad
Per Andersen och Toke Haunstrup,
Dobbeltmhner. En analyse af sjaldene
atmosferiske fe nomene r obserueret over
Danmark, Skandinavisk UFO Information
1995, 58 sidor.

mlngd olika metoder slgs alla vara
Srnnfamma ftir fr*ghg i affe$li-
vet, diribland grafologi (vid anstill-
ningar), slagrutor (ftir att bedcima
byggnader), astrologi och biorytmer.
Fdrfamaren ffor starlft p{. horoskop,
inte bara sidana som lr utstiillda pa
individer utan oclai.sidanasom stillts
ut pf,. foretag. Dessutom ser han bio-
rytm-diagram ftir ftiretag som en in-
tressant mdjlighet.

Att d<ima av denna bok kan man
anvinda nistan vilken metod som
helst for att bli en framgenesrik ftire-
tagsledare (med undan-tagiv stdana
metoder som bygger pl branschken-
nedom och ekbil6misk kompetens;
de nimns har inte dls)

Ett horoskop ftir Barings Bank
t "n bygga pe ftiretagets 'ftidelse' 

pl
j uldagen 17 62. Fcirfanaren menar art
detta horoskop ir sl.Iyckosamt aft der
1r gpp.nban am bankens grundare

lade el aslrotog lill hjilp ftii an vrlja
dennadeg ftir bankens tillkomsr. (Ing-
en som helst historisk bevisning leggt
fram for dena plstl.ende.) Daremot
hade bankens genom tiderna mest
kande ansralldi Nick Leeson, e$
my&er orynnsamt horoskop, och det
dr dirftir uppenban an han-inte bor-
de ha ansdillts. Mycket uppenban,
som sagt, i efterhand.

Personligen blir jag innu mer im-
ponerad av goda ftirutsdgelser som de
redovisas redan fire den ftirutsagda
handelsen. Tlruiirr iterger Micliael
Colmer inte i denna bok nleon for,
uadgelse som har denna oti" lcvali-
tet. Eftersom han uppger sig tjina sitt
levebrcid som ftiretagskonsuhftr man
v3il ftirmoda att det kostar mer en l0
pund (priset pl denna bok) aft fi. ta
del av hans ftirutslgelser i ftt*rg.

Suen Oae Hansson

Was ist es?
Landmark Education. Witdning e lter
hjdmtvdtt? Utgiven av FRI 1994, 27 sidor.

lng" undrarvad Forum (ti

4grt 
'esr") rr ftir negot.

Denna lilla skrift d.r en ut-
mlrkt kalla ftir an fl. war pl den
frlgan, och ger dessutom teGrense,
till ynerligare lineratur ftir den som
vill gt vidare.

Est/Forum grundades av den ftirre
scientologen'W'erner Erhard. Laro-
bygglden d,r en hopkok frfln olika
ockulta killor, ft retredesvis scienro-
login. Verksamheren bestl.r huvud-

l$.ig.l av auktoritiin organiserade"ledarskapsseminarier" 
dii bl a flera

stora wenska ftiretag har skickat an-
stiillda fttr " utbildnittg". " Utbildning-
en'tar formen av oli[asl.gs rggtess'i-
va provokationer som ofti fer lsrak-
ti,ren av mentdarivergrepp. Inom sin
organisation har Erhard harskat dik-
tatoriskt, och bl a anviint fysisk be-
straffiring.

SOH

Vittnesbiird
om Vittnena
Carl Olof Jonsson och Wolfgang Herbst,
Har vi sett tecknet i vdr tid?, 3:e uppla-
gan, CK|-foraget 1995, 147 sidor.
En sanningssdkares vdg, av Joakim
Widell, 27 sidor, FRI 1994.

I nom Jehovas Vittnen havdas det

I "* vi i vlr tid ser de i Bibeln
I -angivna tecknen pe att jordens
underglng ir nd.ra, i form av 0er och
stdrre jordbivningar, Lrig, hunger-
katastrofer, farsotir och leldsbton.
Jonssons och Herbsm bokgeren 6ver-
rygande bevisning om aa si. inte dr
fallet. Boken har-fim stor berydelse
ftir avhoppare frtn Vinnena-

\Widells lilla h:ifte i.r en personlig
berd.nelse av eft avhoppatVimne. Fcii

nder slutet av oktober 1,993
fick den danska UFO-orga-
nisationen SUFOI in sex rap-

porter om att man sett en "o(tra

mi.ne" vid sidan av den riktiga ml-
nen. I denna lilla sftrift analyseras
fenomener, och jlmftirs med lii<nan-
de fenomen som beslrivits i lineratu-
ren. Slutsatsen dr am "extramfi.nen"

troligen uppstl"n genom en spegling
av mlnens ljus i islrristaller i atmosfi-
ren. Denna slutsats ?ir rimlig och gan-
ska vil underbyggd.
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F6rutsigbara
fiirutsiglelsel
Michael Colmer, Business I Ching. An
oracle for executive decision making.
London, Blandford 1996. f9.99.

et d,r sv5.n aft ra den har bo-
ken p5. dlvar. Den bestir till
st6rsta delen av77 numrera-

de ftirutsi.gelser, som innehiller rid i
stil med "Kop: bilar, flygtrafik, tu-
rism" och "S?ilj: livsmedel, resau-
rangnd.ring, hotell". Valet av vilken
av dessa foruts?igelser man ska forlita
sig pikan gdras pl.vilket som helst av
en flenal olika sd.m, dd.ribland kast
med tdrning och lek med bordskallcy-
lator. Den enda vikdga instruktio-
nen dr am "ftirsdk att 'missbruka'

systemet (genom upprepningar, t o<)
garanterat leder dll meningslcisa re-
sultat".

Den kona inledningen om ett 20-
tal sidor ger unryck ftir samma atti-
ryd an "vad som helst duger". En
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hans beslut an lemna organisationen
hade kritisk limeratur om Vicrrena,
som han ldsre i smyg, stor betydelse.
Det Lr oclai, intressanr aft ldsa hur

!t*l liv plverkades av de mlnga for-
buden som Vittnena omglrda^s av.
Sedan han liimnat Vittneni blev han
blodgivare och fackligt aktiv - wi.
saker som i,r strd.ngt 

-ftirbjudna 
for

Vinnen.

ta sig ur scientologin.
Boken ger mlngder av intressanra,

men nog sfi. deprimerande, interi<irer
frtn de olika sekterna- St t.o<. frin
trosrrirelsen (Livets ord):"Det 

ir husftirsamlingsm6te...
Bcinedmnena skiftar. En kiinna har
sett en lzigenhet hon girna vill ha,
men andra bostadssitkinde iir ftire i
kon. Dena dr inget problem ftir en
som ffor. Vi troende har rdtr att ff.
precis dlt vi vill ha, och det vi rdar ut
i andenirlden blir verkliehet i den
fp iska viirlde n.'S i. J.r*, ri-b.r tacl<ar
dig for atr vi.r sysrer har ska ff. vad
hennes hj:ina beg?it. Du ser den har
teiggnhetgn,-Herre, vi tackar dig ftir
att hon flr den! Och inglar, vi ftfal-
ler er att hindra de andra'i bostadskcin

f, fr liigenha.n, iJesu namn!. Ang-
lar, stlll er i vigen ftir andra spekulai-
ter, i Jesu namn! I Jesu namn, i Jesu
l11n"! Hdleluja, halleluj at' Halleluja
jublar vi och applfi.derar, forvisr.d.
om att kvinnan nu ftr sin lQenhel"

SOH

Kortfakta om
scientologin
Fakta om scientologin och dianetiken,
studiehdfte utgivet av fdreningen FRl,
andra utgAvan 1990, 36 sidor.

Frir den som vill ha konfanad och
tillftirlitlig information om sciento-
login finns ingen benre killa en den-
na lilla skrift fran Fcireninsen Ridda
Individen (FRI). Har red"ovisas sci-
entologins historia, dess ld.ror och
arbetsmeroder.

Vissa av scientologins laioskrifter
o{nges med stor hemlighet, eftersom

3depter1l ftiry?intas betala slcyhoga
kunavgifter ftir att komma i.r deri.

Friljande citat visar vilken intellekru-
ell niv5. dessa hemliga skrifter befin-
ner sig p&

'Jorden... 
ingick for 75 miljoner

lr sedan i en galaktisk federation b"-
stlende av76 olika planeter. ptvarje
planet bodde 174 miljarder mennis-
kor.

Overbefolkningsproblemet liistes
sl hli: Alla mdnniskor ftneades in i
elektriska ni.t, i vilka tn.ri med en
jenlto.r nll spruade in en blandning
av alkohol och glykol.

Sedan fr<is man ned thetanerna i
kr. oppaTa i- stora isblock och tog
dem ombord pl. rymdsk.pp och frakl
tade dem .till jorde". Man slengde
ned mi.nniskorna pt olika rnrlkaier
och darefter bombide man rrulkaner-
na med vitebomber, som onakade
en jlttelik orplosion och fick thea-
nerna att lossna frl.n sina LroDDar.

Thetanerna blev sl, snurri;, se dc
blev doda som thetaner. Dzirfrr frak-
tade man dem i.nyo till olika platser,
bl a dll Las Palmas och Hawaii. Dir
packade man ihop dem till druvkla-
sar (clusters). Huvudvirk llr bero pi.
clusters som vi har i skallen."

SOH

En in€el till
fastighetsmiklare?
Manipulering pdgdr. Avslij ande erfarenhe-
ter ft6n fdre detta sektmedlemmar.
Verlcum och FRI 1995, 231 sidor.

I denna bok ar det avhopparna, de
ftire detasektmedlemmarni, som ff.r
ordet. Sexton ftire detta medlemmar
beritar om sina erFarenheter, om
varftir de drogs in i sekten och hur de
lyckades ta sig ut. De sekter som
behandlas i.r Moo nies, Kristi fors am-
ling, trosrorelsen (Livets Ord), Jeho-
vas vittnen, scientologin och Hare
Krishna.

Det mest sllende intrycket ftir mig
var hur likavarandra dessa sekrer arl
sin sin att rekrytera och binda till sig
medlemmar, ffots srora skillnader I
ll.robyggnad och histo risk bakgrund.
Osiilra miinniskor ftirmis am]e-na
sin_tidigare sociala ftirankring, si atr
de blir beroende av det ofta mycket
intensiva umgd.nget inom sekten.
Kontakter med utanftirstlende be-
grinsas pi. olika stu.

Scientologin srir i en sd.rstillning
genom sin flagranta sdtt att umynji
md.nniskor ekonomiskt. En av bo-
kens ftirfattare lanade I 490 000
kronor till egna och andras scientolo-
gikurser, innan han ?intligen lyckades

SOH

"I trosnirelsen fir orden magisk
kmft. Genom att anvdnda nim-
netJesus, sti i tro och urtdavad
man 6nskar, ska detta intriffa
Man kan srl i tro ftir att fr en ny
bil, och det fungerar nog ftir Uff
Ekman, men [ttappasi ftir en
utblottad elw pi.-bibelskolan.
Det dr ju eleven som bidrar av

1i5ra knappa tillgtngar ftir aft ge
^Ekman en ny bil. Eleven anses
dl. inte lika andlig som Ekman,
eftersom han fidJ b<inewar och
inte eleven."
(FMs sudiehdfa Mind Control)
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